


ت�أ�س�ست �سنة 1990 م
العدد الث�من واخلم�سون

ربيع الآخر1441 هـ - دي�سمرب 2019 م

�أ. د. خالد توكال
د. حمي �لدين �إبر�هيم �أحمد

د. عبد �لنا�سر يو�سف عبد �لكرمي

هيئة �لتَّحرير

�لرتجمة �إىل �لإجنليزية: جلنة �لرتجمة باجلامعة

رئي�س �لتَّحرير

�أمني �لتَّحرير

 م�ساعد رئي�س �لتَّحرير
�أ. د. خليفة بوجادي

د. عبد �ل�سالم �أحمد �أبو �سمحة

�أ. د. �أحمد �ملن�سوري

�مل�سرف �لعام
�أ. د. حممـد �أحمد عبد�لرحمن

مدير �جلامعة

ِة والعربيَّة را�ساِت الإِ�سالميَّ لَُّة جامعة الو�سل للدِّ َمَ
مة ملة علمية حمكَّ

ن�سف �سنويَّة

1607-209X :ردمد
املجلة مفهر�سة يف دليل اأولريخ الدويل للدوري�ت حتت رقم 157016

info@alwasl.ac.ae, research@alwasl.ac.ae :الربيد الإلكرتوين



الفتتاحية   
رئي�س التحرير.......................................................................... 16-15  

كلمة امل�سرف: البحث العلمي؛ مطلب اجتماعي، و�سرورة ح�سارية   
امل�سرف العام............................................................................ 20-17  

البحوث................................................................................ 21   

اقرتان العفو بال�سفح يف القراآن الكرمي - درا�سة دللّية �سياقّية  
د. روان فوزان مف�سي احلديد ............................................................ 52-23   

حجاجّية الأ�سلوب؛ �سورة البقرة اأمنوذًجا  
اأ. نهاد معما�س.......................................................................... 92-53  

الت�سعيف ووظائفه ال�سرفية والنحوية والدللية  
د. مرت�سى فرح علي وداعة.............................................................. 128-93  

اجلمل التي حتل حمل املفرد يف ن�سو�س من ال�سعر العربي - درا�سة و�سفية ا�ستقرائية  
د. حممد اإ�سماعيل عمايرة - د. حممدعي�سى احلوراين.................................... 172-129  

الُبحوُر ال�ّسعرّيُة يف �ِسْعر عي�سى َعْبداهلل - درا�سة حتليلية  
د. اأحمد عبد الرحمن ا�ْسماعني.......................................................... 224-173  

دللة الكتاب وال�سنة على اإ�سباع نق�س احلاجات النف�سية  
  د. حممد اإبراهيم اأبو جريبان - د. ركان عي�سى الكايد.................................... 272-225

ّنة الّنبوية اجلهود املُعا�سرة للمدر�سة املالكّية الإماراتية يف خدمة ال�سُّ  
»د. اأحمد نور �سيف املهريي اأمنوذًجا«  

د. ماريه ب�سام حممد عبد الرحمن....................................................... 314-273  

م�سروفات التاأمني الإ�سالمي بني �سركة التاأمني و�سندوق التاأمني »درا�سة فقهية«  
د. »اأحمد اجلزار« حممد ب�سناق - د. اإبراهيــم عبد الرحيم اأحمــد ربابـعة................. 356-315  

دعوى خما�سمة الق�ساة يف الفقه الإ�سالمي - درا�سة مقارنة يف القانون الأردين  
اأ. د. حممد علي �سمريان................................................................. 410-357  

التـربيـة الإعـالميـة وحتديات الإعالم اجلديد  
د. اأحمد حممد علي �سليمان............................................................. 482-411  

الـمحتـويــــــــــــــــ�ت



�جلمل �لتي حتل حمل �ملفرد يف ن�سو�س 
من �ل�سعر �لعربي - در��سة و�سفية ��ستقر�ئية

د. حممد اإ�سماعيل عمايرة
جامعة ز�يد- دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

د. حممد عي�سى احلوراين
جامعة �لعني للعلوم و�لتكنولوجيا - دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

Sentences that replace singular in 
some texts of Arabic poetry: 

an inductive descriptive study.

Dr. Muhammad Ismail Amayreh

Dr.Mohammad Issa Alhorani

https://doi.org/10.47798/awuj.2019.i58.04



5

د. حممد اإ�سم�عيل عم�يرة
د. حممد عي�سى احلوراين اجلمل التي حتل حمل املفرد يف ن�سو�ص من ال�سعر العربي...

Abstract

This study aime to balance between 
the sentences that come in a nominative, ac-
cusative or genitive position, as seen in old 
grammar books and as they are represented 
in ancient Arabic poetry. How much does 
this conform with or differ from the theory 
that was created by Arab grammarians and 
actual use of these grammatical rules.

- Is there a big difference these days be-
tween the original grammatical rules 
and the way they are used?

- How do you organize by importance 
these types of sentences?

- Which grammatical rules are com-
monly used often and which are used 
seldom?

The Purpose of this study is to reorga-
nize what grammarians have only described 
in order to analyze and break down the 
grammar related to this subject.

The material here was limited to sen-
tences that come in an accusative position, 
so the study isn’t too broad. The material 
was made up of Arabic poetry texts (from 
150 (Before Hijra) - 150 Hijri) and compris-
es of around 5000 poetry verses.

Keywords: Sentences, Expressions, 
Statistics.

ملخ�ص البحث
در�س  �صورة  بني  الدرا�صة  هذه  توازن   
اجلمل التي لها حمل من الإعراب التي اختلف 
الرتاث  كتب  يف  وردت  كما  فيها  النحاة 
وردت  كما  الدر�س  هذا  و�صورة   , النحوي 
يف عينة من ال�صعر العربي القدمي, فكم تتوافق 
التي  النظرية  املادة  بني  تختلف  اأو  ال�صورة 
ال�صتعمايل  والواقع  العرب,  النحاة  قعدها 

لهذه القواعد؟
القواعد  بني �صور  امل�صافة  ات�صعت  وهل    -

والواقع التطبيقي ؟
كيف نرتب قواعد در�س اجلمل التي لها    -
الأهم  تنازليا  ترتيبا  الإعراب  من  حمل 

فاملهم ؟
وما القواعد التي ي�صيع ا�صتعمالها ؟ وما    -

القواعد التي يندر ا�صتعمالها ؟ 
وهّم هذه الدرا�صة اأن تعيد تنظيم ما قاله 
تفكيك  على  تقوم  و�صفية  �صورة  يف  النحاة 

قواعد هذا الباب.
اجلمل  على  الإح�صائية  املادة  وتناولت 
التي حمل املفرد, وكانت املادة الإح�صائية من 
ن�صو�س ال�صعر العربي يف ع�صور الحتجاج 
نحو  على  وا�صتملت  150هـ(   - )150ق.هـ 

3000 ثالثة اآلف بيت �صعري.
املعربة,  اجلمل,  مفتاحية:  كلمات 

الإح�صاء.
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املقدمة

جاء هذا البحث ليكمل ما بداأه بع�س الباحثني, األ وهو نخل القواعد النحوية 
وال�صرفية للوقوف على ماله قيمة تطبيقية يف ال�صتعمال الوظيفي لهذه القواعد, 
ال�صتعمال  يف  ترددها  مدى  ملعرفة  حا�صوبياً  اأو  اإح�صائياً,  ترتيباً  ترتيبها  واإعادة 
الن�صي, وتخلي�س الفكر النحوي مما داخله من مبالغات املنطق والفل�صفة والتفكري 
التي  مو�صوعاته  يف  والزيادة  الدوؤوب  العمل  اإىل  بحاجٍة  فهو  املجرد,  النظري 

يجب العمل عليها.
التنفيذ,  كيفية  يف  متقارب  واحد  منهج  على  الدرا�صات  هذه  �صارت  وقد 
وهو املنهج الو�صفي ال�صتقرائي جتاوزا باأن ال�صتقراء منهج. وقد راأيت اأن اأختار 
للتطبيق عليه بابا مهما من اأبواب النحو, األ وهو باب اجلمل املختلف يف حملها. 
ومن دوافع اختيار هذا املو�صوع اأين مل اأجد من طبق هذا املنهج ب�صورته الوا�صعة 
ت�صر على هذا  اأخرى مل  اإىل درا�صات  الإ�صارة  اأنه جتدر  الدر�س, غري  على هذا 
املنهج لباحثني تناولوا در�س اجلمل التي لها حمل من الإعراب, اإل اأنها تبتعد عن 

اأهداف هذه الدرا�صة يف تناول هذا املو�صوع واأذكر منها:
اإعراب الن�س درا�صة يف اإعراب اجلمل التي لها حمل من الإعراب: د. ح�صني    -
عبد اجلليل يو�صف, دار الآفاق العربية - القاهرة, وفيه تناول الباحث اجلمل 

التي لها حمل من الإعراب من ناحية التعريف.
اإعراب اجلمل واأ�صباه اجلمل: د. فخر الدين قباوة, دار القلم العربي, حلب,    -
الرتاثي  التو�صيف  تتجاوز  مل  القيمة  الدرا�صة  هذه  اأن  لوحظ  ومما   ,1972
مراجع  كاأحد  به  ا�صتعني  وقد  الإح�صائي,  الوظيفي  اجلانب  اإىل  للجمل 

البحث.
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ويعالج  بغداد1988,  ال�صامرائي,  فا�صل  د.  واأق�صامها:  تاأليفها  العربية  اجلمل   -
الباحث يف هذه الدرا�صة اأق�صام اجلملة العربية ب�صقيها املعرب وغري املعرب. 

وهي درا�صة تاأ�صيلية مقت�صبة.
اأن بع�س اجلمل قد حتل حمل املفرد, فدر�صت هذه  فقد اختلف النحاة يف 
الختالفات من ناحية و�صفية على املو�صوعات الآتية: املبتداأ, الفاعل, نائب الفاعل, 
جملة  املبتداأ  وقوع  جواز  اإىل  ذهب  النحاة  فبع�س  البدل.  ال�صتثناء,  التوكيد, 
وا�صتدلوا ببع�س ال�صواهد, ومنهم من عار�س ذلك, و�صار مييل اإىل التاأويالت 
ثم  النحاة,  بني  الختالفات  بع�س  عر�صت  فقد  بالنفي.  راأيه  تربر  التي  املتعددة 
و�صعت القواعد العامة لتلك الدرو�س امل�صتنبطة من كتبهم, للو�صول اإىل نتيجة 
مفادها هل نحن بحاجٍة اإىل اأن نعّلم اأبناءنا تلك القواعد؟ وهل هي موجودة يف 
الن�صو�س امل�صتخدمة؟ وحتى ن�صل اإىل اإجابة ل بد من عمل اإح�صائي يفرز هذه 

القواعد من الأكرث �صيوعا اإىل الأقل �صيوعا؟
فامل�صائل املطروحة يف در�س اجلمل التي لها حمل من الإعراب كثرية, ولعل 
من اأدقها اأن النحاة كانوا يقدمون الرتاكيب يف نظرة كلية قبل اأن يبدوؤوا بتحليلها, 
ولذا فاإن كثرياً من القواعد مل ياأت على �صورة قاعدية تن�صب �صباً �صريحاً على 

القاعدة, واإمنا ي�صار اإليها يف �صكل مثال يرتك للمتلقى حتديد القاعدة منه.
اأما عن اجلهد املبذول يف الباب الأول من هذا البحث فيتمثل فيما ياأتي:

�أوًل: الوقوف على جهود علماء الرتاث النحوي املبذولة يف تو�صيف قواعد 
اجلمل ال�صابق ذكرها, وهي موجودة حتت كل باب.

ثانيًا: اإن اخلطوة الأهم يف اجلهد املبذول يف هذا الباب هي اإعادة �صياغة 
اأن  يجب  ظاهرة  اللغة  اإذ  قاعدة,  �صورة  يف  املثال  فيه  معتمدين  النحاة  قاله  ما 
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النحويون  العربية, وهذا ما فعله  الف�صحاء من متقدمي  تو�صف كما وردت عن 
الأوائل عندما و�صعوا اأ�ص�س هذه ال�صنعة ثم جاء املتاأخرون من بعدهم متاأثرين 
ببيئة املنطق والفل�صفة حولهم, فاأحالوا النحو يف بع�س م�صائله لقرب. من التكلف 

والتعقيد بذكر العلل واللجوء اإىل التاأويل. 
ِدها و�صيوعها يف اللغة  اإن ترتيب القواعد ترتيباً تنازلياً ي�صعنا اأمام �صورِة تََردُّ

وبذا فاإن علينا الآتي:
تقدم  التي  الأوىل  املادة  يكون  حتى  التناول,  يف  �صيوعاً  بالأكرث  نبداأ  اأن 
الأقي�صة  بتلك  ن�صتبدل  واأن  باب.  كل  من  القواعد  ع�صرات  بني  من  للمبتدئ 
ال�صتعمايل  الواقع  ن�صو�س  تعك�صه  مما  ما هو عملي,  بالتنظري  املليئة  والتعليالت 
للغة, متى يكون متي�صراً, وهذا فيه خطوات ت�صاعد يف تي�صري الدر�س النحوي. 
ونقف على اخلط البياين ملواقع القواعد يف ا�صتعمالها, ملعرفة ما اإذا كانت ال�صورة 
يف كتب النحاة من مادة تنظريية, ينطبق على املادة التطبيقية يف عينة من ن�صو�س 

ال�صتعمال القدمية.
اأُح�صي عدد مرات تردد كل قاعدة, ويف هذا ما يفيد يف جمال تي�صري  فقد 
النحو, وفيه ما ميّكن من معرفة القواعد التي لها كرثة يف ال�صتخدام فالتي تليها, 
ب قواعد هذا الباب ويي�صر اأمر درا�صتها وتدري�صها, وعلى  يف �صلم تنازيل يهذِّ
هذا فاإن هذه الدرا�صة تُعنى بالتاأ�صيل والتنظري على النحو الذي �صغل بال القدماء 
مدى  معرفة  يف  نفعاً  يحقق  اأن  يرجى  الذي  العملي  التطبيقي  باجلانب  تعنى  كما 

�صيوع هذه القواعد يف واقع ال�صتعمال اللغوي.
اأهم  من  الذي  ال�صتقرائي  الو�صفي  املنهج  على  الدرا�صة  هذه  �صارت  وقد 
احلقائق,  عن  الأرقام  تتحدث  لكي  الفر�صة  فيرتك  الباحث,  يَُحيد  اأن  خ�صائ�صه 
وقد ثبتت اأهمية هذا املنهج وتعززت يف البحث اللغوي يف الدرا�صات اللغوية 
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»اإك�صل«  فهو  الدرا�صة  عليه  �صارت  الذي  احلا�صوبي  الربنامج  اأما  املعا�صرة. 
)Excel(, واجلداول التي عمل الإح�صاء عليها مل ترفق يف هذا البحث ملحدودية 

عدد �صفحاته.
الحتجاج )150  �صعرية ح�صرت يف ع�صر  عينة  على  الإح�صاء  ُطبق  وقد 
ق.هـ- 150هـ(, حوت ثالثة اآلف بيت �صعري لأكرث من خم�صة وع�صرين �صاعراً, 
اأنها عينة كافية ميكن من خاللها معرفة القواعد مرتبة من الأكرث �صيوعاً  واأح�صب 
اإىل الأقل وفق ورودها يف هذه العينة. وميكن لباحث اآخر اأن يكمل ال�صوط باأن 

يطبق على عينة حديثة نرثية كانت اأم �صعرية.
ل�صيبويه,  الكتاب  منها:  واملراجع,  امل�صادر  من  جمموعة  من  اأفدنا  وقد 
النحو  يف  واجلمل  ال�صراج,  لبن  النحو  يف  والأ�صول  للمربد,  واملقت�صب 

للزجاجي, واللمع يف العربية لبن جني لل�صيوطي وغريها.
التمهيد

اجتهد الباحثون وعلماء اللغة منذ زمن الفال�صفة اليونان, على اإيجاد تعريف 
واخللفيات  مناهجهم  اختالف  من  الرغم  على  امل�صطلح,  وحتديد  اجلملة  ملفهوم 
الثقافية التي ينطلقون منها, فقدموا ع�صرات التعريفات واملفاهيم, فعرفت اجلملة 

على �صبيل املثال من اجلهة املنطقية, والنحوية, والنف�صية, والفل�صفية.
م�صطلحا  بو�صفها  كتابه  يف  وردت  ول  )اجلملة(  يعّرف  فلم  �صيبويه  اأما 
م�صتقال, ولكنها وردت لديه مبعناها اللغوي, وذلك بذكره م�صطلح الكالم الذي 

يحمل معنى وا�صعاً, ودللت خمتلفة, كاحلديث, اأو النرث, اأو اللغة.
ويف القرن الرابع, ا�صتطاع ابن جني اأن ي�صتنبط تعريفا حمدداً للكالم مبعنى 
اجلملة, فالكالم عنده هو اجلمل امل�صتقلة بنف�صها التي تغني عن غريها. فيقول: »اأما 
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الكالم فكل لفظ م�صتقل بنف�صه مفيد ملعناه, وهو الذي ي�صميه النحويون اجلمل«)1(, 
فاجلملة عند �صيبويه تنتهي باإمكان ال�صكوت عليها اأو اإمكان انقطاع الكالم بعدها, 
اأنك لو قلت: )فيها عبد اهلل( َح�ُصن ال�صكوت, وكان كالما  فهو يقول: »األ ترى 
م�صتقيما, كما ح�صن وا�صتغنى يف قولك:)هذا عبد اهلل«()2(, وهذا يعني اأن )فيها 
عبد اهلل( و)هذا عبد اهلل( جملتان تامتان, ل نحتاج اإىل �صيء نُ�صيفه. بينما )هذا( 

وحده لي�س جملة, و)كان عبد اهلل( لي�صت جملة لأن الكالم مل ي�صتغن بهما.

الفاعل رفعاً  اأول من ا�صتخدم اجلملة م�صطلحا املربد, قال: »اإمنا كان  ولعل 
لأنه هو والفعل جملة يح�صن ال�صكوت عليها, وجتب بها الفائدة للمخاطب«)3(. 
وقد ا�صَتخدم م�صطلح اجلملة املفيدة تلميذه ابن ال�صراج فقال: »واجلمل املفيدة 

على �صربني, اإما فعل وفاعل, واإما مبتداأ وخرب«))(.

�جلملة �لو�قعة موقع �ملبتد�أ �أو ما يف حكمه

�لإ�سناد �إىل �ملبتد�أ بني �حلقيقي و�للفظي:

اإليه اخلرب,  اأ�صند  الذي  فاملبتداأ هو  اإ�صنادية,  املبتداأ واخلرب عالقة  العالقة بني 
باخلرب »فهو م�صند  املبتداأ  �صيبويه يف عالقة  قال  اإليه واخلرب م�صند.  فاملبتداأ م�صند 

وم�صند اإليه«)5(.

اخلرب  اأن  مبعنى  احلقيقي,  الإ�صناد  هو  املعنى  حيث  من  املبتداأ  اإىل  والإ�صناد 
يقدم معلومة عما يدل عليه مدلول املبتداأ, ل عن لفظه الدال على ذلك املدلول, 

ابن جني, اخل�صائ�س, دون ط, حتقيق حممد علي النجار, بريوت, دار الهدى. �س170/1.  -1
�صيبويه, الكتاب, حتقيق عبد ال�صالم هارون, بريوت, عامل الكتب, �س88/2.  -2

املربد, املقت�صب, )دون ط(, حتقيق حممد عبد اخلالق ع�صيمة, بريوت, عامل الكتب, �س8/1.  -3
ابن ال�صراج, 1985الأ�صول يف النحو, �س 70/1.  -(

�صيبويه, الكتاب, �س26/2.  -5
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لفظه«)1(,  زيد ل عن  مدلول  بالف�صل عن  اأخربت  فاإمنا  فا�صل,  »زيد  قولك  ففي 
ولي�صت م�صاألة الإ�صناد اإىل اللفظ الدال دون مدلوله, اأو اإىل املدلول دون لفظه 
الدال جمرد فذلكة نحوية اإذ الفرق كبري بني الإ�صنادين: اإذ لو قيل:)زيد معرٌب(, 
و)قام فعل ما�س(, و)يف حرف جر(لكانت الكلمات: »زيد«, و»قام«, و»يف« 
كل واحدة منها مبتداأ يف اللفظ, ولي�س املق�صود يف املثال الأول )زيد: ُمْعرب( 
�صوى )زيد( من حيث هو لفظ ولي�س من حيث هو )رجل(. وخربه: الكلمات: 
معرب, وفعل, وحرف. فاخلرب هنا لي�س اإخباراً عن معنى املبتداأ, واإمنا عن لفظه 

)2(. فالإ�صناد هنا اإىل اللفظ, وهو اإ�صناد اإىل املفرد.

ويدخل يف باب الإ�صناد اللفظي ما لي�س مبفرد, كما جاء يف احلديث ال�صريف: 
»ل حول ول قوة اإل باهلل, كنز من كنوز اجلنة«)3(. فاجلملة التي هي يف موقع كلمٍة 
مفردة, وهي: »ل حول ول قوة اإل باهلل« هي املبتداأ, وكلمة )كنز( هي اخلرب))(. 
ويقع الإ�صناد اإىل اجلملة يف باب الإ�صناد اللفظي. والإ�صناد اللفظي مذهب بع�س 
النحاة, قال ال�صاطبي: »وهذا املَْنِزُع. ذهب اإليه الَقرايف )ت)68هـ( وا�صتح�صنه 
النحويني,  جميع  خمالفون  ذلك  يف  وهم  �صيوخنا,  من  733هـ(  )ت  هانئ  ابن 
الإ�صناد  وهو  واحد,  وجه  على  اإل  النحويني(  عند  )اأي  عندهم  الإ�صناد  فلي�س 

احلقيقي«)5(. 
ما�س(,  فعل  و)قام:  معرب(,  )زيد  نحو:  يف  املبتداأ  لفظ  اإىل  والإ�صناد 
و)يف: حرف جّر( اأي اأن اخلرب حديث عن لفظ )زيد(, ولفظ )قام( ولفظ )يف( 
جاء تلبية ملتطلبات اللغة العلمية كعلم الإعراب, حني يراد احلديث عن الكلمة يف 
العلمية,  الكتب  دار  بريوت,  ال�صيخ,  غريد  حوا�صيه  و�صع  )ط1(,  ال�صافية,  املقا�صد  ال�صاطبي,   -1

�س8/1).
امل�صدر نف�صه, �س8/1).  -2

الألباين, �صل�صلة الأحاديث ال�صحيحة, )ط)(, بريوت, املكتب الإ�صالمي, �س9).  -3
ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س9/1).  -(

امل�صدر نف�صه, �س9/1).  -5



12

AWUJ - Issue (58) - December 2019جملة ج�معة الو�سل - العدد )58( - دي�سمرب 2019

ذاتها ل عن مدلولها وما ترمز اإليه.
الإخبار عن  لأن  هانئ؛  وابن  القرايف  اإليه  ما ذهب  يخالف  ال�صواب  ولعل 
)زيد( يف قولنا: زيد كرمي, هو اإخبار عن ذات زيد, واأما قولنا: )زيد: معرب( 
و)بََعْلَبك: مبنية اأي لي�صت ُمْعربة( فلي�س املق�صود هنا تقدمي خرب عن )زيد( اأو عن 
)بعلبك( واإمنا املق�صود: لفظة )زيد( ولفظة )بعلبك(, وعلى هذا فاإن »ل حول 

ول قوة اإل باهلل« يف احلديث ال�صابق هو: التلفظ بذلك. ومنه قول ال�صاعر:
يزرع الودَّ يف فوؤاِد الكرمِي)1( )كيف اأ�صبحَت كيف اأم�صيَت( مما 

فاجلملتان )كيف اأ�صبحت كيف اأم�صيت( هما معا مبتداأ مرفوع وعالمة رفعه 
�صمة مقدرة منع من ظهورها ا�صتغال املحل بحركة احلكاية. واملق�صود هنا الإ�صناد 
حمذوف  مبتداأ  ت�صور  على  يقوم  الراأي  هذا  اأن  �صك  ول  احلقيقي.  ل  اللفظي 
قبل احلذف )َقول: كيف  الرتكيب  اأ�صل  تقديره كلمة )قول( وكاأمنا  اأمام اجلملة 
اأ�صبحت كيف اأم�صيت مما يزرع الوّد يف فوؤاد الكرمي( ولكن حذف املبتداأ ترتب 

عليه اأن تعد اجلملة املمكنة يف ذاتها هي املبتداأ.
ٱ ٻ  چ  تعاىل:  قوله  نحو  ياأتي جملة, يف  املبتداأ  اأن  النحاة  بع�س  ويرى 
اأن  »ويجوز  احللبي:  ال�صمني  قال  ڀچ.  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
يكون »�صواء« خربا مقدما. و«اأَاأَنَذْرتَُهْم« بالتاأويل املذكور مبتداأ موؤخر, تقديره: 
الإنذار وعدمه �صواء«)2(. وعلى هذا يكون اإعراب »�صواء عليهم اأاأنذرتهم اأم مل 

تنذرهم« على النحو الآتي:

- ابن جني, اخل�صائ�س, �س129/1. 1
احللبي, الدر امل�صون, حتقيق اأحمد اخلراط, دم�صق, دار القلم, �س105/1, وينظر: الأندل�صي, تف�صري   -2
بريوت, عامل  املف�صل, )دون ط(,  �صرح  يعي�س,  ابن  الفكر, �س5/1),  دار  املحيط, )ط2(,  البحر 
الكتب, �س7/1), املربد, �س288/3, الفراء, معاين القراآن, )دون ط(, حتقيق حممد علي النجار, 

الدار امل�صرية, �س01/1).
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)اإنذارك  بـ  توؤول  تنذرهم«:  مل  اأم  »اأاأنذرتهم  جملة  مقدم,  خرب  �صواء: 
املبتداأ  ب�صدده من جواز جميء  يتفق وما نحن  الإعراب  مبتداأ. وهذا  وعدمه(: 
جملة. وعيب هذا الإعراب اأنه يقوم على التاأويل, وهو يَُعّد املبتداأ الذي ياأتي يف 

العادة مفردا, يَُعّده جملة.
وثمة اإعراب ثان يتجنب اأن يَُعّد املبتداأ جملة ولكنه كالإعراب الأول يقوم 

على التاأويل اأي�صا. وهو على النحو الآتي:
�صواء: مبتداأ, وجملة »اأاأنذرتهم اأم مل تنذرهم« توؤول بـ )اإنذارك وعدمه(: 
خرب وَعْيُب هذا الإعراب اأن املبتداأ الذي ياأتي يف العادة معرفة يُعّد هنا نكرة, من 
غري م�صّوغ لالبتداء بالنكرة. ول �صك اأن هذا الإعراب مبعثه جتنب اأن ياأتي املبتداأ 

جملة, ولذا اأجاز البتداء بالنكرة.
ثالثا وهو كذلك يقوم  اأبو حيان وال�صمني راأيا  والراأيان متعار�صان. ويقدم 

على التاأويل, وهو:
�صواء: خرب لـ: اإّن, من قوله تعاىل: »اإن الذين كفروا« وا�صمها: »الذين«.

ل�صم  فاعل   - وعدمه  اإنذارك  اأي   - تنذرهم«  مل  اأم  »اأاأنذرتهم  وجملة: 
امل�صدر »�صواء«.

فكاأمنا تاأويلها: ي�صتوي اإنذارهم وعدمه, وجملة: »ل يوؤمنون« جملة ا�صتئنافية, 
وهذا الإعراب قائم على الرغبة يف التخل�س من عيب الإعرابني ال�صابقني, وثمة 
راأي رابع هو اأن تكون فيه: جملة: »�صواء عليهم اأاأنذرتهم اأم مل تنذرهم« جملة 
لـ )اإن()1(. ولكن  يوؤمنون« خرب  لها من الإعراب, وجملة: »ل  معرت�صة ل حمل 
هذا الإعراب ل يَفّر من عيبي الإعراب الأول والثاين, ولكنه ل يقدم حال, فاجلملة 

احللبي, الدر امل�صون, �س105/1.  -1
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الإعرابات  مغبات  املرء يف  يوقع  تف�صيلي  اإعراب  اإىل  ذاتها  املعرت�صة حتتاج يف 
ال�صابقة التي تقوم على التاأويل.

ومن �صواهد ذلك قول زهري بن اأبي �صلمى)1(:
اأتــيــتــه حـــني  اأيُّ  عــلــيــه  ـــواٌء  باأ�ْصَعِد�ـــص اأْم  تُّتقى  نَْح�ٍس  اأ�صاعَة 

اإذ )اإتيانك( مبتداأ, و�صواء: خرب والتقدير: اإتيانك اإياه �صواء عليك.
ثمة اإعرابات اأخرى متعددة لكلمة �صواء يف مثل هذا الرتكيب)2(.

فهذه الآراء جميعا تعتمد على التاأويل, اأو على حد تعبري ال�صمني احللبي على 
»قوة التاأويل«. وبقوة التاأويل اأ�صبح التفكري النحوي يُ�صرف اأحيانا, حتى َجّوزوا 

الراأي »وجّوزوا العك�س« على حد تعبري اأبي حيان)3(. 
والوجه الأول هو الذي يهمنا يف مقام احلديث عن جواز اإتيان املبتداأ جملة 
عند بع�س النحاة. واأما الآراء الأخرى فهي تتجنب جواز جميء املبتداأ جملة اإل 
يف اجلملة املحكية. ومبداأ اجلملة املحكية )من غري حاجة للتاأويل, يقرتب بنا من 
ملمح من مالمح النحو الو�صفي الذي ياأخذ ال�صيء على ظاهره, من غري زيادة 
اأو نق�س, وتكون عندئذ مبتداأ, ولكن النحاة ل يتوقفون عند حدود هذا امللمح 
اإذ تقودهم متطلبات نظرية العامل اإىل البحث عن حركة من حركات  الو�صفي, 
املحكية  اجلملة  اأن  فتخيلوا  ال�صمة,  هنا  العادة, وهي  املبتداأ يف  ي�صتلزمها  الرفع 
اأن تكون عالمة رفعها ال�صمة املقدرة,  بّد  التي هي مبتداأ - يف هذا املوقع - ل 
ولذا قالوا: منع من ظهورها ا�صتغال املحل باحَلَركِة املنا�صبة. واحلركة املنا�صبة هذه 
وفق مقت�صى القيا�س النحوي هي ال�صمة. فال بّد - واحلال هذه - من اأن تكون 
بريوت,  قباوة,  الدين  فخر  حتقيق  ال�صنتمري,  الأعلم  �صنعة  �صلمى)ط3(,  اأبي  بن  زهري  �صعر  زهري,   -1

من�صورات دار الآفاق اجلديدة, �س187.
�صيبويه, الكتاب, �س186/1, وانظراملربد, املقت�صب, �س183/1.  -2

الأندل�صي, تف�صري النهر املاد, �س5/1).  -3



15

د. حممد اإ�سم�عيل عم�يرة
د. حممد عي�سى احلوراين اجلمل التي حتل حمل املفرد يف ن�سو�ص من ال�سعر العربي...

اجلملة مرفوعة وعالمة رفعها ال�صمة املقدرة. وهذا هو ال�صاأن يف نظرية العامل 
التي ترتق الفتوق با�صتعمال احلذف, والتاأويل, والتقدير.

من  خري  باملعيدي  ت�صمع  نحو:  جملة  ياأتي  حني  املبتداأ  باب  حتت  عولج  ومما 
»خري«,  كلمة  وخربه:  مبتداأ,  رفع  حمل  يف  )ت�صمع(  جملة  اإن  قيل  اإذ  تراه,  اأن 
وتقديره: �صماعك باملعيدي خري من اأن تراه)1(. وهو مثل ي�صرب ملن �ُصْمَعُته اأح�صن 
من لقائه)2(. ولعل اخلرب املرفوع )خري( هو الذي حمل النحاة على تقدير مبتداأ, 
وملا مل يكن املبتداأ ا�صما �صريحا ا�صطروا اإىل تقدير الفعل )ت�صمع( ليكون املقدر 

منه )�صماعك( هواخلرب.
وقد حاول بع�س النحاة اأن يفر من اعتبار جملة )تَ�ْصَمع: مبتداأ( فقدر )اأن( 
حمذوفة قبل )ت�صمع( كما لو كان املثل: اأن ت�صمع باملعيدي خري من اأن تراه. اأي 
اأن الفعل )ت�صمع ُرِفع بعد اأن ُحذفت )اأن( امل�صدرّية)3(. فاملبتداأ على الأ�صل من 
هذا الرتكيب هو امل�صدر املوؤول من )اأْن( املحذوفة والفعل, كما لو كان الرتكيب: 

�صماعك باملعيدي خري من روؤيته.
قوله  من  )يريد(  الفعل  تقدير  يف  الب�صريني  بع�س  املذهب  هذا  ذهب  وقد 
َ لَُكْم«))( مب�صدر هو يف حمل رفع مبتداأ, واجلار واملجرور  تعاىل: »يُِريُد اهللَُّ ِليَُبنيِّ
ذلك:  �صواهد  ومن  لكم.  للتبيني  اهلل  اإرادة  تقدير:  على  اأي  خربه,  »ليبني«  يف 

»َواأُِمْرنَا ِلُن�ْصِلَم«)5( على تقدير: واأْمُر اهلل النا�س لالإ�صالم له.

ابن جني, اخل�صائ�س, �س2/)3).  -1

احللبي, الدر امل�صون, �س659/3.  -2

احللبي, الدر امل�صون, �س659/3.  -3
)�صورة الن�صاء, 26(  -(
)�صورةالأنعام, 71(  -5
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�ملفرد و�جلملة بني »�لأ�سل« و«�لفرع:
الإعراب,  من  واجلملة  املفرد  موقع  يف  والفرع  الأ�صل  مبداأ  النحاَة  يحكم 
فاملفرد هو الأ�صل واجلملة هي الفرع, وهذا يعني اأن الأ�صل يف اخلرب اأن يكون 
مفردا, واأما املبتداأ حني يكون جملة فهو من باب النيابة عن املفرد. قال ابن يعي�س: 

»اعلم اأن اجلملة تكون خربا للمبتداأ كما يكون املفرد«)1(. 
وتفكيك اجلملة على اأ�صا�س من الأ�صل والفرع اأمر �صائد يف التفكري النحوي. 
ومن اأمثلة ذلك اأن الأ�صل يف احلال اأن تكون كلمة مفردة, واحلاُل اجلملُة فرع, 
واأن الأ�صل يف املنادى الن�صب, واأما املنادى غري املن�صوب - كاملبني على ال�صم 
ال�صرط  جملة  يف  املجزوم  وامل�صارع  ن�صب.  حمل  يف  وهو  فرع,  فهو   - مثال 
اأ�صل, فاإن جاء الفعل ما�صيا فهو فرع, وهو يف حمل جزم. وهكذا ت�صبح عبارة 
»يف حمل...« من لوازم حتليل اجلملة اإىل »اأ�صل« و»فرع«, بل اأ�صبح التعبري بـ 

»يف حمل..« �صمة اأ�صلوبية ت�صري اإىل التفكري النحوي.
بع�س علل �لنحاة يف �حلكم بـ »�لأ�سل« �أو »�لفرع«:

ولعل ما يحكم التفكري النحوي يف هذا البحُث عن تف�صري مقنع للحركات 
الإعرابية التي تنطلق من قاعدة ق�صرية, فالقاعدة الق�صرية يف باب احلال اأن حكم 
احلال الن�صب, فاإذا جاءت احلال جملة )وهنا ل تظهر العالمة الإعرابية( كان ل 
املبتداأ  فيقال: واجلملة يف حمل ن�صب. وحكم  الن�صب,  قاعدة  تّطرد  اأن  بد من 
العالمة الإعرابية, قيل: اجلملة  فاإذا كان جملة, حيث ل تظهر  اأن يكون مرفوعا, 
يف حمل رفع مبتداأ. وهذه هي فل�صفة النحاة يف افرتا�س »اأ�صل« و«فرع« ويف 

حماولة رد الفرع اإىل الأ�صل.

ابن يعي�س, �صرح املف�صل, �س88/1.  -1
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د. حممد اإ�سم�عيل عم�يرة
د. حممد عي�سى احلوراين اجلمل التي حتل حمل املفرد يف ن�سو�ص من ال�سعر العربي...

قال ابن يعي�س: »ولذلك يُحكم على مو�صعها بالرفع على معنى اأنه لو وقع 
املفرد الذي هو الأ�صل موقعها لكان مرفوعا«)1(. 

منوذج للعلة �لفل�سفية:
ومن طريف ما يلفت يف التفكري النحوي العلة التي يقوم عليها ق�صمة النحو 
اإىل »اأ�صل« و«فرع«. فقد ُعّد املفرد اأ�صال واجلملة فرعا بناء على علة فل�صفية, اإذ 
املعروف اأن العلة الأوىل عند الفال�صفة من �صماتها اأنها »ب�صيطة« لأنها »اأوىل« ولو 
كانت »مركبة« حل�صل تناق�س فل�صفي, فاملركب )بفتح الكاف امل�صّددة( ل ي�صلح 
فل�صفيا اأن يكون علة اأوىل, لأنه ما دام مرّكبا, فهو يحتاج اإىل »ُمرّكب« )بك�صر 
الوارد يف  الفل�صفي  النحو اجلدل  تعقيدا يف درا�صة  يعد  امل�صّددة(. ومما  الكاف 
اأثر لهجي يف اأن ننطق وفق ما  القول بالأ�صل والفرع واإن كان مما ل يرتتب عليه 
هذا  ولعل  ب.  مركِّ اإىل  اأ�صال  يحتاج  ل  فهو  »الب�صيط«  واأما  العرب.  به  نطقت 
يعي�س:  ابن  قال  النحوية.  العقلية  يف  حا�صراً  كان  الذي  هو  الفل�صفي  الإيحاء 
ب�صيط  املفرد  اأن  اأحدهما  اأمران:  فرع  اأ�صل واجلملة  املفرد  اأن  »والذي يدل على 

واجلملة مركَّب, والب�صيط اأول واملركَّب ثان«)2(. 
بالفل�صفة واملنطق, وازدحمت  التاأثر  اإىل  النحوية بهذا  العقلية  لقد خ�صعت 
ازدحمت حتى  منهم,  املتاأخرون  �صيما  بع�صهم ول  لغة  الفل�صفة يف  م�صطلحات 
يف ال�صطر الواحد, كالعلة التي تدور مع املعلول, والوجود والعدم, والدوران, 

والعّلية)3(, اإىل غري ذلك من امل�صطلحات الفل�صفية.
من  كثريا  اأن  ومردها  معروفة,  النحوي  للفكر  واملنطق  الفل�صفة  ومداخلة 
اأو متكلمني كالزخم�صري  اأو فال�صفة كالرماين, والفار�صي,  النحاة كانوا مناطقة 

امل�صدر ال�صابق, �س88/1.  -1
امل�صدر نف�صه, �س88/1.  -2

الأزهري, �صرح الت�صريح على التو�صيح, )دون ط(, دار الفكر, �س309/1.  -3
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اأحيانا, حتى ي�صتطيع بذلك  »فالنحوي - على هذا - ي�صعى اإىل »مْنَطقة« اللغة 
ال�صبيل الأي�صر لفهم الأ�صياء, حتى لو  اأن يف�صر �صكلها الظاهر, وكاأن املنطق هو 
اأّدى ذلك املنطق اإىل اإيجاد �صيء غري موجود بالن�صبة للنظر الو�صفي اخلال�س«)1(. 
واملعلوم اأن منطق اللغة خا�س بها مهما التقى مع قواعد املنطق العام, ولو كانت 
قواعد اللغة هي قواعد املنطق العام لحتدت جميع اللغات يف لغة واحدة, وما 

تباينت لغة عن لغة اأخرى. اأو حتى لهجة عن لهجة اأخرى.
منوذج للعلة �لقائمة على �أ�سا�س ثقايف �إ�سالمي:

مثال,  يعي�س  فابن  اللغوي,  فكره  طبيعة  على  النحوي  ثقافة  انعك�صت  وقد 
ي�صتدل  فهو  اللغوي,  تاأ�صيله  يف  بها  تاأثر  وقد  وا�صعة,  الإ�صالمية  وثقافته  قا�س, 
على اأن املفرد هو الأ�صل, وي�صبهه بالرجل يف اأداء ال�صهادة, واأن اجلملة املركبة 
اأ�صالة  م�صاألة  قال يف  ال�صهادة  بالن�صاء يف  اأكرَث من مفرد هي فرع, وي�صبهها  من 
املفرد وفرعية اجلملة: »ونظري ذلك يف ال�صريعة �صهادة املراأتني فرع على �صهادة 

الرجل)2(. ول �صك اأن هذا التفكري يَ�ْصَتطُّ بعيدا عن الفكر اللغوي.
�لعلة �لقائمة على �لن�سجام مع مقت�سى نظرية �لعامل �لنحوي:

والذي اأح�صبه اأن تاأ�صيل النحاة لأ�صلية املفرد وفرع علية اجلملة لي�س مناطه 
املفرد,  على  الظاهر  الرفع  تف�صري  اإىل  ت�صعى  التي  العامل,  نظرية  واإمنا  ال�صيوع, 
ثم َطْرد القاعدة لت�صمل ما لتظهر عليه عالمة اإعرابية, األ وهي اجلملة, حني تقع 
مبتداأ, فافرتا�س املفرد اأ�صال هو الأي�صر, فاإن جاءت اجلملة, قيل هي يف مقام مفرد 
مرفوع, ولكنه ل ي�صهل افرتا�س اأن اجلملة - التي ل حتمل عالمة اإعرابية - اأ�صل 

ثم يقال: اإن املفرد املرفوع يف حمل جملة)3(.
عمايرة, بحوث يف ال�صت�صراق واللغة, )ط2(, عمان, دار وائل, �س119.  -1

ابن يعي�س, �صرح املف�صل, �س3/)5.  -2
عمايرة, امل�صت�صرقون واملناهج اللغوية, )ط3(, عمان, دار وائل, �س71-67.  -3
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د. حممد اإ�سم�عيل عم�يرة
د. حممد عي�سى احلوراين اجلمل التي حتل حمل املفرد يف ن�سو�ص من ال�سعر العربي...

جملة �لفاعل �أو نائب فاعل: 
فاعل:  نائب  اأو  فاعال  تاأتي  التي  اجلمل  من  النوع  هذا  يف  ال�صاطبي  قال 

»واملفعول الذي مل يُ�صّم فاعله مبنزلة الفاعل يف جميع اأحكامه«)1(. 
• �ختالف �لقدماء يف جميء �لفاعل جملة:	

يجيزون  فالكوفيون  جملة,  الفاعل  جميء  م�صاألة  يف  القدماء  اختلف  وقد 
اْلآيَاِت  َراأَُوا  َما  لَُهْم ِمْن بَْعِد  بََدا  »ُثمَّ  تعاىل:  بقوله  عليه  م�صتدلني  ذلك, 
ومثل  )لي�صجننه(  هي  التي  اجلملة  عندهم  )بدا(  ففاعل  لَيَ�ْصُجُنَنُّه َحَتّى ِحنٍي«)2(, 
ذلك: »اأَفَلَمْ يَْهد لَُهْم َكْم اأَْهَلْكَنا َقْبلهْم«)3(, فال ي�صح اأن تكون )كم( ال�صتفهامية 

الفاعل, بل اجلملة كلها))(.
وثمة راأي يُعزى للمربد مفاده يف مثل هذه الآية اأن فاعل الفعل )بدا( م�صدر 
حمذوف تقديره: بَداٌء, كما لو كانت اجلملة )بدا لهم بَداء(, ويف اآية »اأفلم يهد 
لهم كم اأهلكنا قبلهم« يقدر الفاعل باأنه م�صدر هو: يهدي لهم هدى. قال ال�صاطبي 
على ل�صان املربد: »هذا الباب كله حممول على اإ�صمار امل�صدر املفهوم من الفعل, 
فهو الفاعل, والتقدير: بدا لهم بداء, ويهد لهم هدى, وتبني لكم تبنّي, واأوحي 

َوْحي اأو اإيحاء, وكذلك �صائر الأمثلة)5(. 
واأح�صب اأن هذا الراأي فيه تكلف, وهو يحتاج اإىل حذف وتقدير, وذلك 
جتنبا لئال تكون اجلملة هي الفاعل. وذهب ال�صاطبي اإىل اأن راأي املربد هذا يَْعدل 
�صمري  »الفاعل  قال:  الراأي,  هذا  احللبي  ال�صمني  ذكر  وقد  مالك«)6(.  ابن  راأي 

ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س539/2.  -1
)�صورة يو�صف, 35(  -2

)�صورة طه, 128(  -3
ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س538/2.  -(

امل�صدر نف�صه, �س1/2)5.  -5

امل�صدر نف�صه, �س1/2)5.  -6
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امل�صدر املفهوم من الفعل, وهو )بدا(, اأي: بدا لهم بداء«)1(.
واأما الفراء فهو يرى اأن )كم( من قوله تعاىل: »چ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
الفراء  ويوؤول  )يهد(.  بـ  رفع  مو�صع  يف  تكون  اأن  يجوز  ڭچ«  ۓ  ۓ 
چٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ چ بـ )اأومل تهدهم القرون الهالكة()2(. ويف هذا ما يعني 

اأن الفراء ل يعني اأن كلمة )كم( من الآية هي وحدها الفاعل, واإمنا الفاعل موؤول 
ّق يف  من جملة )كم اأهلكنا(, اأي اأن الفاعل هو اجلملة. والذي اأراه اأن الفراء حُمِ

تاأويل جملة ال�صتفهام املبدوءة بـ )كم( فاعال, ولي�س )كم( وحدها.
قال الفراء: »وتقول: قد تبني يل, اأقام زيد اأم عمرو, فتكون اجلملة مرفوعة 

يف املعنى, كاأنك قلت: تبني يل ذاك«)3(.
ال�صمني  يرى  ل  ڍچ))(,  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قوله  ويف 
احللبي اأن تكون )كيف( فاعال, قال: »ول جائز اأن يكون )كيف( فاعال, لأنها اإما 
�صرطية اأو ا�صتفهامية, وكالهما ل يعمل فيه ما تقدمه. والفاعل ل يتقدم عندنا«)5(. 
وهذا الراأي يتبناه الب�صريون عادة, وقد ذهب اإليه ابن مالك, فهو يرى اأن 
الفاعل ل يكون اإل ا�صما, اأي ل يكون جملة)6(. فاإن جاء على الظاهر جملة, فاإن 
الفاعل احلقيقي هو دللة اجلملة على ال�صم, قال ال�صاطبي: »اإذ اجلملة من حيث 

هي جملة ل تقع فاعلة اأبدا«)7(.
والذي اأراه اأن هذا اخلالف اأقرب اإىل اأن يكون مفتعال بني القائلني بجواز 

احللبي, الدر امل�صون, �س6/)9), وينظر: الأندل�صي, تف�صري النهر املاد, �س307/5.  -1
الفراء, معاين القراآن, �س333/2.  -2

امل�صدر نف�صه, �س333/2.  -3
)�صورة اإبراهيم, 5)(  -(

احللبي, الدر امل�صون, �س127/7.  -5
ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س539/2.  -6

امل�صدر نف�صه, �س0/2)5.  -7
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د. حممد عي�سى احلوراين اجلمل التي حتل حمل املفرد يف ن�سو�ص من ال�سعر العربي...

اأن تكون اجلملة فاعال ومن يقولون: اإن ال�صم, اأي املفرد هو الفاعل, فالكوفيون 
حني يقولون: اإن الفاعل ياأتي جملة ل يعنون بذلك اجلملة نف�صها, واإمنا املفرد الذي 
توؤول به اجلملة, وهذا هو راأي الب�صريني الذين يرون اأن اجلملة التي تاأتي فاعال ما 

هي اإل موؤولة بال�صم املفرد, فجوهر اخلالف يف�صي اإىل اأمر واحد.
مناق�سة �لب�سريني يف م�ساألة �سد�رة �أدو�ت �ل�ستفهام و�أدو�ت �ل�سرط:

ونرى اأن الب�صريني قد ذهبوا مذهبا بعيدا مع ظاهر القاعدة التي تقول: اإن 
قبلها,  ما  فيها  يعمل  اأن  ال�صدارة, ول يجوز  لها  ال�صتفهام  اأداة  اأو  ال�صرط  اأداة 
واأن الفاعل ل يجوز اأن يتقدم على عامله يف نحو: )زيد قام( التي يذهب فيها 
الكوفيون اإىل اأن )زيد( فيها هو الفاعل وقد تقدم. واأما �صدارة اأدوات ال�صرط 

فقد ح�صل ا�صتثناء عليها يف نحو: چ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
چ)1(جملة )اإنه من ا�صتئنافية ل حمل لها من الإعراب, َمْن: ا�صم �صرط جازم يف 

حمل رفع مبتداأ(. وكذلك اأدوات ال�صتفهام حني ت�صبق بحرف جر من نحو: بكم 
تبيع هذا؟ وميكن لل�صرط اأن ي�صبق بالق�صم. قال �صيبويه: »وتقول: اأنا واهلل اإن تاأتني 
ل اآتك, لأن هذا الكالم مبني على اأنا, األ ترى اأنه ح�صن اأن تقول: اأنا واهلل اإن تاأتني 
الب�صرية عد جملة  املدر�صة  راأ�س  �صيبويه وهو  اأن  يذكر  ما  لطيف  اآتك«)2(. ومن 

)اأيهم اأف�صل( من: )بدا لهم اأّيهم اأف�صل( فاعال«)3(. 
جملة �لفاعل �أو نائب �لفاعل يغلب �أن تكون لفعل �لقول �أو ما يف معناه:

اأو  قال,  نحو:  حمذوف  قول  لفعل  فاعل,  هي  التي  اجلملة  تاأتي  ما  وكثريا 
اإذ اجلملة عندئذ فاعل )قال(, فاإن كان الفعل مبنيا للمجهول, نحو قيل,  يقول. 

ينظر: الزجاجي, اجلمل يف النحو, )ط2(, حتقيق د. علي احلمد, بريوت, موؤ�ص�صة الر�صالة, �س215.  -1
�صيبويه, الكتاب, �س3/)8, وينظر: الزخم�صري, املف�صل يف علم العربية, )ط2(, بريوت, دار اجليل,   -2

�س327.
�صيبويه, الكتاب, �س110/3.  -3
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فاإن اجلملة املقولة تكون يف حمل رفع نائب فاعل, نحو البيت املن�صوب للعجاج, 
راأيت  هل  فيه:  مقول  بلنب  اأي جاوؤوا  قّط,  الذئَب  راأيَت  هل  مِبْذق  وهو: جاءوا 
الذئب قط, كناية عن خلطه باملاء«)1(. ومنه مع الفعل املبني للمجهول الظاهر قوله 
تعاىل: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ چ)2(, اإذ جملة احلمد هلل نائب فاعل للفعل )قيل(.

وقد يكون الفعل يف معنى القول, كـ: نادى, نحو: چ ې ې ى ىچ)3(. 
اإذ الفعل املبني للمجهول هو )نودي( و)يا مو�صى( جملة النداء نائب فاعل.

ومن ال�صواهد التي ت�صاق على جميء الفاعل اأو نائب الفاعل جملة))(:
چ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ)5(. الفعل )اأوحي(  -

والفاعل جملة )لئن اأ�صركت ليَْحَبطن عملك(.
بيت الفرزدق)6(:  -

اأهجوتَها  وائـــٍل  تغلَب  �صّر  البحراِنمــا  تاَلطم  حيث  بُلت  اأم 

الفعل: �صر, والفاعل: جملة اأهجوتها 
بيت ب�صر بن اأبي خازم)7( -

وُب لذي اللب منها اأيُّ اأمريه اأ�صْ نََزعت باأ�صباب الأمور وقد بدا 

اجليل,  دار  بريوت,  احلميد,  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  )ط5(,  امل�صالك,  اأو�صح  ه�صام,  ابن   -1
�س8/3.

)�صورة الزمر, 75(  -2
)�صورة طه, 11(  -3

ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س539/2, وينظر: ع�صيمة, درا�صات لأ�صلوب القراآن الكرمي, القاهرة,   -(
دار احلديث, �س263/8.

)�صورة الزمر, اآية 65(  -5
الفرزدق, ديوانه, )دون ط(, بريوت, دار �صادر, �س2/))3.  -6
اأبو حازم, ديوانه, )ط2(, 1992, وزارة الثقافة, دم�صق, �س8.  -7
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الفعل: )بدا( والفاعل جملة: )اأّي اأمريه اأ�صوب(
باأن  ي�صّرح  بل  يُ�صِعر,  الكالم كثري, وجميعه  ال�صاطبي: »ومثل هذا يف  قال 

الفاعل ل يلزم اأن يكون ا�صما اأي كلمة واحدة«)1(.
واأرى اأن تاأخذ درا�صتي بالراأي الذي يذهب اإىل اأن الفاعل اأو نائب الفاعل قد 
ياأتي جملة, لكرثة ذلك يف الكالم, كما قال ال�صاطبي, ولأن من ال�صعب اأن نحّكم 

قاعدة ال�صدارة لأ�صماء ال�صتفهام واأ�صماء ال�صرط يف رقاب الن�صو�س كلها.
كما مّر اأن قانون ال�صدارة هذا تخرتقه ن�صو�س من ال�صتعمال كثرية. واأّن 
راأي الكوفيني يُجّنب اللغة م�صقة التكلف الذي ذهب اإليه املربد, يف تكلف اإيجاد 
م�صدر يُقحم على اجلملة ليكون فاعال بدل اجلملة, اأو راأي الب�صريني الذي يت�صبث 
بقاعدة ال�صدارة حتى لو اأدت اإىل املبالغة يف احلذف والتقدير وهذا ما ترجحه 
هذه الدرا�صة, يف نحو: زيد قام, اإذ عّدوا فاعل )قام( لي�س ال�صم املذكور, واإمنا: 

�صمري م�صترت يعود على زيد.
�جلملة �لو�قعة يف حمل ن�سب على �ل�ستثناء:

وهي التي ت�صتثنى بـ )اإل( وحملها الن�صب, ول تكون اإل يف ا�صتثناء منقطع, 
لأن اجلملة ل تكون جزءا من مفرد, فت�صتثنى منه؛ ومن �صواهد اجلملة نحو قوله 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  چ  وجل:  عز 
)يعذبه  مبتداأ, خربه جملة  )َمن(  اإذا جعلت  وذلك  ەئ وئ وئ ۇئچ)2(. 
اهلل(«)3(. واملعنى: غري اأن اهلل يعذب من توىل وكفر. فاجلملة الكربى وهي )يعذبه 
اهلل( يف حمل ن�صب على ال�صتثناء, واملعنى: غري اأن اهلل يعذب من توىل وكفر, 

ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س539/2.  -1
)�صورة الغا�صية, 21-)2(  -2

ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س65/8).  -3
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اأو: لكن من توىل وكفر يعذبه اهلل. والتقدير: ل�صت عليهم مب�صيطر اإل تعذيُب اهلل 
َمن توىل وكفر.

اجلملة  يذكر هذه  فاجلمهور مل  فيه خالف)1(.  اأمر  م�صتثنى  اجلملة  تقع  واأن 
يف عداد ما له حمل من الإعراب)2(. وذكرها بع�س متاأخري النحاة. بو�صفها يف 

حمل ن�صب على ال�صتثناء.
يقول ابن يعي�س: »وقد تقع اجلملة موقع هذه الأ�صياء )اأي املبتداأ واخلرب( بعد 
)اإل( كما تقع موقعها يف غري ال�صتثناء«)3(. نحو: »ما زيد اإل اأبوه منطلق«, فاأبوه 

منطلق جملة من مبتداأ وخرب يف مو�صع خرب املبتداأ الأول الذي هو )زيد(.
وي�صيف ابن يعي�س موؤكدا اأن اجلملة اإذا وقعت بعد )اإل( ل تكون اإل ا�صمية؛ 

لأنها وال�صم من جن�س واحد))(. 
و�صلم  عليه  اهلل  اهلل �صلى  ر�صول  قول  م�صتثناة,  اجلملة  �صواهد وقوع  ومن 
»ُكلُّ اأُمَِّتي ُمَعاَفاٌة اإِلَّ امْلَُجاِهِريَن«)5( وقوله عليه ال�صالة وال�صالم: »َوَل تَْدِري نَْف�ٌس 
من  كلمة  فكل  اهللُ«)6(.  اإِلَّ  ال�صَّاَعُة  تَُقوُم  َمَتى  يَْعَلُم  َوَل  اهللُ,  اإِلَّ  َتُوُت  اأَْر�ٍس  ِباأَيِّ 

الكلمتني )املجاهرون, و: اهلل( مبتداأ خلرب حمذوف دل عليه ما قبله.

ال�صيوطي, الأ�صباه والنظائر, )ط1(, و�صع حوا�صيه غريد ال�صيخ, بريوت, دار الكتب العلمية, 2001,   -1
�س20/2.

ابن ه�صام, اأو�صح امل�صالك, �س555/2.  -2
ابن يعي�س, �صرح املف�صل, �س93/2.  -3

امل�صدر نف�صه, �س93/2.  -(
م�صلم, امل�صند ال�صحيح املخت�صر بنقل العدل عن العدل اإىل ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم, حتقيق:   -5
الكبائر,  من  باملع�صية  املجاهرة  باب  العربي,  الرتاث  اإحياء  دار  بريوت,  الباقي,  عبد  فوؤاد  حممد 

�س)/2291.
البخاري, �صحيح البخاري, املحقق: حممد زهري بن نا�صر النا�صر, ط1, دار طوق النجاة, باب �صوؤال   -6

جربيل الر�صول عليه ال�صالة وال�صالم عن الإميان, �س116/9.
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ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  وقوله 
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ)1(. يجوز اأن تكون )َمن( �صرطية اأو مو�صولة مبتداأ, 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  چ  تعاىل:  واخلرب )فاأتبعه(«)2(. وقوله 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل:  وقوله  چ)3(.  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ن�صب  حمل  يف  ال�صمع(  ا�صرتق  )من  فجملة  چ))(.  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  على ال�صتثناء. وقوله تعاىل: چ 
فاجلملة  چ)5(.  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ال�صمية الذين عاهدتهم يف حمل ن�صب م�صتثنى.
�جلمل �لو�قعة بدل:

هل ياأتي �لبدل جملة؟
ذهب بع�س النحاة اإىل اأن اجلملة تاأتي بدًل, يقول ابن مالك: »وتبدل جملة 

من مفرد«)6(. 
نحو قوله تعاىل: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ چ)7(. وال�صاهد فيها اأن )اإن ومعموليها( بدل من )ما( و�صلتها)8(. على تقدير: 

ما يقال لك اإل اأن ربك لذو مغفرة وذو عقاب األيم.

)�صورة ال�صافات, 10-8(  -1
الأندل�صي, تف�صري البحر املحيط, �س325/3.  -2

)�صورة النمل, 11-10(  -3
)�صورة احلجر, 18-17(  -(

)�صورة التوبة, 3-)(  -5
ابن مالك, �صرح الت�صهيل, )ط1(, حتقيق حممد عبد القادر, 2001, �س199/3.  -6

)�صورة ف�صلت, 2)(  -7
ابن ه�صام, مغني اللبيب, )ط1(, حتقيق د. �صالح ال�صيد, القاهرة, دار ال�صالم, )200, �س562/2.  -8
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وقول ال�صاعر:
بكلمٍة �صعٍد  اأمُّ  اأَْذَهلتني  اأت�صرب ليوم البنِي اأم ل�ْصَت ت�صربلقد 

فاجلملة ال�صتفهامية هي بدل من املبدل منه )كلمة(«)1(, ونحو »عرفت زيداً 
اأبو َمن هو«)2(. اأي على تقدير عرفت زيدا اأبوته.

وقوله تعاىل: چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ چ)3(, على تقدير 
اأن جملة )هل هذا( يف حمل بدل من )النجوى(.

قال الزخم�صري تعليقا على الآية ال�صابقة: »هذا يف مو�صع ن�صب, بدًل من 
النجوى«))(. 

وقول ابن جني يف قول ال�صاعر:
حاجة باملدينة  اأ�صكو  اهلل  يلتقياناإىل  كيف  اأخـــرى  وبال�صام 

من  بدل  ال�صتفهام  اأن جملة  اإىل  فيذهب  البيت  ه�صام على هذا  ابن  يعلق 
املفرد )حاجة(«)5(. 

واأجاز ابن جني والزخم�صري والناظم اإبدالها)6(.
وقد تبدل اجلملة الفعلية مكان جملة اأخرى يقول الر�صي: »وقد يبدل الفعل 

ابن مالك, �صرح الت�صهيل, )ط1(, حتقيق حممد عبد القادر, 2001, �س199/3.  -1
ابن مالك, �صرح الت�صهيل,, �س199/3, وينظر: ال�صيوطي, الأ�صباه والنظائر, )ط1(, و�صع حوا�صيه   -2

غريد ال�صيخ, بريوت, دار الكتب العلمية, 2001, �س72/2.
)�صورة الأنبياء, 3(.  -3

ابن ه�صام, مغني اللبيب, �س563/2.  -(
امل�صالك, �س68/3, والأزهري,  اأو�صح  ابن ه�صام,  اللبيب, �س563/2, وينظر:  ابن ه�صام, مغني   -5
�صرح الت�صريح على التو�صيح, )ط1(, حتقيق: حممد با�صل عيون ال�صود, بريوت, دار الكتب العلمية, 

2000, �س200/2.
الأ�صموين, �صرح الأ�صموين على األفية ابن مالك, )ط1(, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, مكتبة   -6

النه�صة امل�صرية, 1975, �س0/2)).
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من الفعل اإذا كان الثاين راجح البيان«)1(. 
فالفعل  چ)2(.  ٹ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ  چ  تعاىل:  قوله  نحو 

)ي�صاعف( هو بدل من الفعل )يلق( وفيها بيان وتو�صيح للقيا الآثام)3(. 
وقول ال�صاعر))(:

تـُــبـــاِيـــَعـــا اأن  اهلل  ـــيَّ  عـــل َطاِئعااإنَّ  ـــــيَء  اأوجَتِ ــاً  ــْره َك تـُــوؤَْخـــذ 
وقول اجلحفي)5(:

ديــارنــا يف  بنا  تـُـْلــِمــْم  تاأتنا  تاأّججامتى  ونــاراً  َجــْزًل  َحَطباً  ــْد  جَتِ
وال�صاهد اأن اجلملة الفعلية )تلمم( بدل من )تاأتنا( )6(

الثاين  لالأول, ولو كان  الثاين مو�صحاً  اأن يكون الفعل  وقد ا�صرتط الر�صي 
مبعنى الأول لكان تاأكيداً, يقول: »ولو كان الثاين مبعنى الأول �صواء, لكان تاأكيداً 
ل بدًل«)7(. نحو: »اإن تن�صْر تعن اأن�صْرك«)8(, فالفعل )اأن�صرك( جاء موؤكداً للفعل 

)تن�صر(, وهذا الراأي ذهب اإليه ال�صاطبي يف املقا�صد ال�صافية«)9(.
ويذهب اأبو حيان اإىل اأن »اإبدال اجلمل من اجلمل غري امل�صرتكة يف عامل ل 
الر�صي, �صرح كافية ابن احلاجب, )ط1(, حتقيق د. ح�صن احلفظي, ال�صعودية, وزارة التعليم العايل,   -1

1993, �س190/2, وينظر: ابن مالك, �صرح الت�صهيل, �س199/3.
)�صورة الفرقان, 69-68(  -2

الر�صي, �صرح كافية ابن احلاجب, �س1090/2, وينظر: ابن مالك, �صرح الت�صهيل, �س199/3, ابن   -3
ه�صام, اأو�صح امل�صالك, 1979, �س69/3, ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, 227/5.

�صيبويه, الكتاب, 1\156.  -(
اجلعفي, عبيد اهلل بن احلر اجلعفي, حتقيق: د. اأحمد علي دهمان, دم�صق, احتاد الكتاب العرب, 2002,   -5

�س65.
الأنباري, الإن�صاف يف م�صائل اخلالف, )دون ط(, حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد, بريوت,   -6

املكتبة الع�صرية, 1993, �س583/2, انظرالأ�صموين, �صرح الأ�صموين, �س0/2)).
الر�صي, �صرح كافية ابن احلاجب, �س11091/2.  -7

الر�صي, امل�صدر نف�صه, �س11091/2.  -8
ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س227/5.  -9



28

AWUJ - Issue (58) - December 2019جملة ج�معة الو�سل - العدد )58( - دي�سمرب 2019

نعرفه«)1(, اأما اجلمل امل�صرتكة يف عامل فهي نحو قوله تعاىل: چ ىئ ىئ ی ی 
تعلمون(«)3(,  مبا  )اأمدكم  من  بدل  باأنعام(  )اأمدكم  فجملة  چ)2(,  ی ی جئ 
ويف قوله تعاىل: چڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ))(, 

واأنكر اأبو حيان اأن يكون هذا من باب بدل اجلملة من اجلملة. 
قال: »اإبدال اجلملة من اجلملة مل يُعهد يف ل�صانهم, ثم البدل على نية تكرار 
العامل«)5(, قال ال�صمني احللبي: »وقد ن�س النحويون على اأنه متى كانت اجلملة 

يف معنى الأوىل وُمَبيَّنًة لها اأبدلت منها«)6(.
ويَُعدُّ ال�صيوطي جملة البدل �صمن اجلمل التابعة جلملة لها حمل من الإعراب, 
وقد ق�صم جملة البدل اإىل ق�صمني, ق�صم تكون اجلملة فيه مرفوعة »اأن تقع بدًل من 
مرفوع«)7(, نحو »اأنت تاأتينا تُْلِمم بنا يف ديارنا«)8(. فالفعل )تُْلِمم( يف حمل رفع 

بدل من الفعل )تاأتي(.
وق�صم تكون فيه جملة البدل من�صوبة قال ال�صيوطي: »اأن تكون يف مو�صع 
ن�صب على البدل«)9(, نحو »عرفت زيداً اأبو َمن هو«)10(« على تقدير )اأبوته( بدًل 
من )اأبو َمن هو(, وذكر ال�صيوطي اأن اجلملة التي تاأتي بدًل هي على خالف بني 
النحويني, فمنهم من يعدها بدًل, وبع�صهم يعدها م�صافاً اإليه. فجملة )عرفت زيداً 
اأبو من هو( بتقدير: عرفت ق�صة زيد اأبو من هو, واأح�صب اأن الراأي الأول القائل 

)الأندل�صي, تف�صري النهر املاد, �س)/05).  -1
)�صورة ال�صعراء, 133-132(  -2

ابن ه�صام, اأو�صح امل�صالك, �س69/3, وينظر: احللبي, الدر امل�صون, �س0/8)5.  -3
)�صورة فاطر, 0)(  -(

وينظر: احللبي, الدر امل�صون, �س238/9.  -5
امل�صدر نف�صه, �س238/9.  -6

ال�صيوطي, الأ�صباه والنظائر, �س27/2.  -7

ال�صيوطي, الأ�صباه والنظائر, �س27/2.  -8
امل�صدر نف�صه, �س27/2.  -9
امل�صدر نف�صه, �س27/2.  -10
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بجواز عدَّ البدل جملة, اأ�صوب, لأن الثاين يطيل يف التاأويل ويوؤول كلمات حتى 
ين�صجم املثال مع راأيه, واإبدال اجلملة من املفرد قد يعّر�صها ملوقع اإعرابي لي�س لها 
منه يف حكم  واملبدل  باحلكم  املق�صود  النحاة هو  فالبدل يف عرف  الأ�صل.  يف 
املطروح املهمل, فكان العامل هو للبدل ولي�س للمبدل منه. ويذكر ابن ه�صام يف 

املغني اأن جمهور النحاة ل يذهبون اإىل جواز اأن يكون البدل جملة.
�لغاية �لوظيفية للبدل:

اأن  قبله. يقول الأزهري: »والغر�س منه  ما  توكيد  البدل هو  الهدف من  اإنَّ 
ما  اإىل  الن�صبة  بتلك  بالت�صريح  التوطئة لذكره  بعد  بالن�صبة  ال�صم مق�صودا  يذكر 
قبله لإفادة توكيد احلكم وتقريره«)1( ومنه ما اأن�صده �صيبويه عن الأ�صمعي عن اأبي 

عمرو, قول ب�صر الأ�صدي)2(:
يَــْجــُبــنــوا اأو  ـــَخـــلـــوا  ـــْب يَ يَــْحــِفــلــوااإن  ل  يَـــــْغـــــِدروا  اأو 
ــــ ـــي ـــل ـــَرجَّ ــوايَـــــْغـــــدوا عـــلـــيـــك ُم ــل ـــ ـــ ـــ ـــ ــَع ــْف يَ مل  ـــهـــم  كـــاأن َن 

فقوله: )يغدوا عليك( بدل من )ل يحِفلوا( وهو تف�صري له, لأن قوله )يغدو 
عليك مرجلني( فيه دليل على اأنهم ل يحفلون بقبيح ما يفعلون, واأما )ل يحِفلوا( 

فبمعنى: ل يبالوا«)3(.
وقول ال�صاعر))(:

ــا ــع ــاي ــب تُ اأن  اهلِل  عـــلـــى  طائعااإن  جتـــيء  اأو  ــاً  كــره تــوؤخــُذ 

امل�صدر ال�صابق, �س190/2.  -1
الأ�صدي, ديوان ب�صر بن اأبي خازم, حتقيق: عزة ح�صن, دم�صق, وزارة الثقافة, 1960, �س170.  -2

امل�صدر نف�صه, �س227/5.  -3
�صيبويه, الكتاب, �س1/ 156.  -(
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لأن )الأخذ( َكْرهاً, و)املجيء( طائعاً من ميقات املبايعة«)1(, وهذا مما �صربه 
ال�صاطبي مثال على بدل ال�صتمال يف اجلمل اأو عطف الفعل على الفعل«)2(. 

ومثال كون اجلملة بدل )كل من كل(, قول ال�صاعر:
عندنا تقيمن  ل  ارحــل  له  ــول  واإل َفُكْن يف ال�صر واجلهر ُم�ْصِلماًاأق

فـ )ل تقيمن عندنا( بدل من )ارحل()3(. ومنه:
متى تاأتنا تُلمم بنا يف ديارنا))(

زيداً  تطعْم  »اإن  نحو:  من  جملة  يكون  الذي  الن�صيان  اأو  الغلط  بدل  ومثال 
تَْك�ُصه, اأكرْمك«)5( اإذ ا�صتدرك القول على )تطعم( بـ )تك�صه(.

ونحو »قعدت جل�صت يف دار زيد«)6(, فجملة )جل�صت( هي بدل من جملة 
)قعدت(. »قم اقعد« فالفعل )اقعد( وهو فعل اأمر بدل من الفعل )قم(.

الدرا�صة  العربي-  ال�صعر  من  ن�صو�س  يف  الأ�صماء  حمل  حتل  التي  اجلمل 
ال�صتقرائية

عينة الدرا�صة من ال�صعر العربي القدمي
 تناول الف�صل الأول ال�صورة التنظريية التي ر�صم النحاة معاملها لدر�س اجلمل 

التي لها حمل من الإعراب. 
وقد ر�صموا ال�صورة باأدق تفا�صيلها التي ا�صتندت على احلر�س والأمانة يف 

امل�صدر ال�صابق, �س230/5.  -1
التو�صيح,  على  الت�صريح  �صرح  الأزهري,  وينظر:   ,1090/2 احلاجب,  ابن  كافية  �صرح  الر�صي,   -2

�س200/2.
الأزهري, �صرح الت�صريح على التو�صيح, �س200/2.  -3

ال�صاطبي, املقا�صد ال�صافية, �س230/5.  -(
امل�صدر نف�صه, �س230/5.  -5
امل�صدر نف�صه, �س200/2.  -6



31

د. حممد اإ�سم�عيل عم�يرة
د. حممد عي�سى احلوراين اجلمل التي حتل حمل املفرد يف ن�سو�ص من ال�سعر العربي...

تو�صيف القواعد التي جاء عليها در�س اجلمل اخلالفية التي لها حمل من الإعراب, 
اإىل  اأدى  بها. وهذا قد  يُحتج  التي  اللهجات  التعدد يف اختالف  اأوجه  ومراعاة 

تنوع الأ�صكال والرتاكيب.
و�قت�سرت هذه �لدر��سة على �ل�سعر دون �لنرث لالأ�سباب �لآتية:

كرثة قواعد الن�صو�س ال�صعرية, وذلك ب�صبب التقدمي والتاأخري, واخلروج    -1
عن القاعدة لل�صرورة ال�صعرية. 

الن�س ال�صعري و�صل اإلينا موزونا ومقفى, وهذا يحافظ على عدم التغيري يف    -2
هذه الن�صو�س مقارنة بالن�صو�س النرثية, التي قد يحذف اأو ي�صاف اإليها. 

تقع  التي  اخلالفية  اجلمل  �صورة  ر�صم  اإىل  يهدف  فهو  الف�صل,  هذا  واأما 
الف�صل  ولهذا  امل�صتعملة.  ال�صعرية  الن�صو�س  خالل  من  الإعراب  من  حمل  يف 

جمموعة من الأهداف التي �صار عليها, اأهمها: 
تنازليا من الأكرث �صيوعا اإىل  ترتيبا  النظرية  هدف ا�صتقرائي لرتتيب القواعد    -1

الأقل �صيوعا.
ل �صك اأن النحاة قعدوا العربية, ومنها اجلمل التي لها حمل من الإعراب,    -2
فهو هدف تاأ�صيلي يذهب اإىل احلفاظ على ثوابت العربية من اأن ت�صيع, وقد 
ترتب على هذا كرثة الكتب الزاخرة بالنحو, التي احتوت على قواعد كل 
باب, غري اأن هذه القواعد ينق�صها الإفادة من احلو�صبة حتى تقّدم للمعلم, 
واملتعلم تقدميا تنازليا, وفق مدى �صيوعها, واأما ما ل �صيوع له فاأغلب الظن 

اأنه على تف�صريين:
اإما اأن تكون اأمثلته و�صواهده قليلة اأو نادرة.   -
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اأو اأن تكون من اآثار ال�صنعة والتخيل الذي ل يوجد عليه �صواهد.   -
اختيار  يف  الناق�س  ال�صتقراء  هي  الف�صل  هذا  عليها  يقوم  التي  واملنهجية 
الحتجاج  ال�صعرية من ع�صر  الن�صو�س  املنتقاة يف  ال�صيغة  وتتمثل  الن�صو�س, 

اللغوي )150 ق.هـ - 150هـ(.
وقد حوت الدرا�صة )3000( ثالثة اآلف بيت �صعري ملجموعة من ال�صعراء, 
اأذكر منهم على �صبيل املثال ل احل�صر: امراأ القي�س, وزهري بن اأبي �صلمى, وطرفة 
بن العبد, وعنرتة, والنابغة الذبياين, واحلارث بن حلزة, والأع�صى, وعبيد بن 
الأبر�س, وعمرو بن كلثوم, ولبيد, واخلن�صاء, وح�صان بن ثابت, وعمر بن اأبي 

ربيعة, وجرير, والفرزدق, والأخطل, واأو�س بن حجر... 
وقد قام املنهج املتبع يف التحليل على ا�صتخراج جميع اجلمل التي فيها جمل 

لها حمل من الإعراب من جميع العينات املدرو�صة.
واأما جمموعة القواعد امل�صتخل�صة من املادة النظرية, فقد وزعت على خم�س 

جمموعات:
املجموعة الأوىل: اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ. 

اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ جملة ا�صمية, نحو:  -
الكرمِي)1(.)كيف اأ�صبحَت كيف اأم�صيَت( مما فــوؤاِد  يف  الودَّ  يزرع 

اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ م�صدر موؤول نحو: چ ٱ ٻ ٻ ٻ  -
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ)2(.

اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ جملة فعلية, نحو:: »ت�صمع باملَُعْيدّي خري  -
ابن جني, اخل�صائ�س, �س 129/1.  -1

�صورة البقرة, الآية 6   -2
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من اأن تراه«.
املجموعة الثانية: اجلمل الواقعة يف حمل رفع فاعل اأو نائب فاعل:

اجلملة الواقعة يف حمل رفع فاعل جملة فعلية. -
اجلملة الواقعة يف حمل رفع فاعل جملة ا�صتفهامية. -
اجلملة الواقعة يف حمل رفع نائب فاعل جملة لفعل القول. -
اجلملة الواقعة يف حمل رفع نائب فاعل جملة لفعل مرادف لفعل القول. -

املجموعة الثالثة: اجلمل الواقعة يف حمل ن�صب م�صتثنى:
اجلملة الواقعة يف حمل م�صتثنى, ول تكون اإل ا�صمية. -

املجموعة الرابعة: اجلمل الواقعة يف حمل ن�صب توكيد:
تكون جملة التوكيد يف حمل ن�صب اإذا اأكدت جملة يف حمل ن�صب. -

املجموعة اخلام�صة: اجلمل الواقعة يف حمل بدل:
تاأتي جملة البدل يف حمل مفرد اإذا اأكدت كلمة ت�صبقها -

واأما الربنامج احلا�صوبي الذي �صارت عليه الدرا�صة يف التحليل فهو )اإك�صل( 
»Excel«. واجلدول التايل يو�صح القواعد التي �صتدر�س, والأرقام الدالة عليها 
يف اجلداول الإح�صائية؛ حيث ي�صري الرقم الأول اإىل رقم اجلملة املعربة, والرقم 

الثاين ي�صري اإىل رقم القاعدة داخل املجموعة.
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مثال تو�سيحي: 2:1
فالرقم )1(: ي�سري �إىل �جلمل �لو�قعة يف حمل رفع مبتد�أ.

و�لرقم )2( يعني: �جلمل �لو�قعة يف حمل رفع مبتد�أ م�سدر موؤول.
جدول رقم)اأ(. برن�مج اجلمل التي له� حمل من الإعراب

ال�صاهد اأو املثالالقاعدةالرقم

اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ1:1

اجلمل الواقعة يف حمل رفع 1::1
مبتداأجملة ا�صمية.

نحو »ل حول ول قوة اإل باهلل كنز من كنوز اجلنة« فاجلملة هنا 
يف تاأويل مفرد

اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ 1:2
م�صدر موؤول.

نحو قوله تعاىل: »اإِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا �َصَواٌء َعَلْيِهْم اأَاأَْنَذْرتَُهْم اأَْم 
مَلْ تُْنِذْرُهْم َل يُوؤِْمُنوَن«

اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ 1:3
نحو »ت�صمع باملعيدي خري من اأن تراه«جملة فعلية.

اجلملة الواقعة يف حمل رفع فاعل اأو نائب فاعل2

اجلملة الواقعة يف حمل رفع فاعل 2:1
جملة فعلية

نحو قوله تعاىل: »ثُمَّ بََدا لَُهْم ِمْن بَْعِد َما َراأَُوا اْلآيَاِت لَيَ�ْصُجُننَُّه 
َحتَّى ِحنٍي«.

اجلملة الواقعة يف حمل رفع فاعل 2:2
جملة ا�صتفهامية

نحو قوله تعاىل: »اأََفَلْم يَْهِد لَُهْم َكْم اأَْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُروِن 
مَيْ�ُصوَن يِف َم�َصاِكِنِهْم اإِنَّ يِف َذِلَك َلآيَاٍت ِلأُويِل النَُّهى«

اجلملة الواقعة يف حمل رفع نائب 2:3
ْمُد هلِلَِّ َربِّ اْلَعامَلِنَي«.فاعل جملة لفعل القول نحو قوله تعاىل: »َوِقيَل احْلَ

اجلملة الواقعة يف حمل رفع نائب ):2
نحو قوله تعاىل: »َفَلمَّا اأَتَاَها نُوِدَي يَاُمو�َصى«.فاعل جملة لفعل مرادف لفعل القول
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اجلمل الواقعة يف حمل ن�صب على ال�صتثناء3

اجلملة الواقعة يف حمل م�صتثنى, 3:1
ول تكون اإل ا�صمية.

ٌر )21( لَّ�ْصَت َعَلْيِهم  ْر اإِمنََّا اأَنَت ُمَذكِّ نحو قوله تعاىل: »َفَذكِّ
ْيِطٍر )22( اإِلَّ َمن تََوىلَّ َوَكَفَر«. مِبُ�صَ

) اجلمل الواقعة يف حمل ن�صب توكيد
1:) اجلملة اإذا اأتت توكيدا فاإنها تكون يف 

اللفظي فقط )اأي بتكرار اللفظ نف�صه(.
مثاله قوله تعاىل:»َفاإِنَّ َمَع اْلُع�ْصِر يُ�ْصًرا )5( اإِنَّ َمَع اْلُع�ْصِر 

يُ�ْصًرا«

2:) تكون جملة التوكيد يف حمل ن�صب اإذا 
اأكدت جملة يف حمل ن�صب.

جاء زيد ي�صحك ي�صحك.
)جملة ي�صحك الثانية يف حمل ن�صب جلملة ي�صحك الأوىل 

التي هي يف حمل ن�صب حال(.
كان زيد يبكي يبكي.

)جملة يبكي الثانية يف حمل ن�صب؛ لأن جملة يبكي الأوىل 
يف حمل ن�صب خرب كان(.

5 اجلمل الواقعة يف حمل بدل

جداول الإح�س�ء
جدول 1

اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ
1:11:21:3عنوان الق�صيدةال�صاعرمت�صل�صل

جمموع التكرار3
0%0%0%الو�صط احل�صابي)

جدول 2
اجلملة الواقعة يف حمل رفع ف�عل اأو ن�ئب ف�عل

):2:12:22:32عنوان الق�صيدةال�صاعرمت�صل�صل
0100جمموع التكرار)
0%0%00%0%الو�صط احل�صابي5
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جدول 3
اجلمل الواقعة يف حمل ن�سب على ال�ستثن�ء

3:1عنوان الق�صيدةال�صاعرمت�صل�صل
10
0التكرار2
000%املتو�صط احل�صابي3

جدول 4
اجلمل الواقعة يف حمل ن�سب توكيد

2:)1:) عنوان الق�صيدةال�صاعرمت�صل�صل
00جمموع التكرار2
00%0%الو�صط احل�صابي3

جدول5
اجلمل الواقعة يف حمل بدل

1:)عنوان الق�صيدةال�صاعرمت�صل�صل

0جمموع التكرار2

0%الو�صط احل�صابي3
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النت�ئج والتو�سي�ت

�ملجموعة �لأوىل: �جلملة �لو�قعة يف حمل رفع مبتد�أ
ل يخفى اأن منط اجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ م�صدر موؤول جاء اأكرث 
تكرارا يف جملة املبتداأ, فقد تكرر بن�صبة اأكرث من النمطني الآخرين: اجلمل الواقعة 
يف حمل رفع مبتداأ جملة ا�صمية, واجلمل الواقعة يف حمل رفع مبتداأ جملة فعلية, 
واملالحظ اأن نتائج الإح�صاء جاءت مطابقة لراأي كثري من النحاة الذي مفاده قلة 

ورود هذا النمط من اجلمل.
�ملجموعة �لثانية �جلملة �لو�قعة يف حمل رفع فاعل �أو نائب فاعل.

املالحظ اأي�صا اأّن النتائج الإح�صائية جاءت مطابقة للراأي املرجح لقلة جميء 
الفاعل اأو نائبه جملة, رغم ا�صت�صهاد بع�صهم ب�صواهد قراآنية اأو �صعرية تدل على 
ذلك كما ورد معنا يف املادة الو�صفية يف الف�صل الأول. تبني من خالل القواعد 

الأربع جلملة الفاعل ونائبه: اجلملة الواقعة يف حمل رفع فاعل جملة فعلية. 
الواقعة يف  ا�صتفهامية, واجلملة  فاعل جملة  رفع  الواقعة يف حمل  واجلملة 
نائب  رفع  حمل  يف  الواقعة  واجلملة  القول,  لفعل  جملة  فاعل  نائب  رفع  حمل 
فاعل جملة لفعل مرادف لفعل القول, تبني اأن القاعدة الثانية هي الأكرث تكرارا بني 
القواعد الأربع, فالقاعدتان: اجلملة الواقعة يف حمل رفع نائب فاعل جملة لفعل 
القول, واجلملة الواقعة يف حمل رفع نائب فاعل جملة لفعل مرادف لفعل القول 

اآلت ن�صبتهما اإىل ال�صفر.
�ملجموعة �لثالثة: �جلمل �لو�قعة يف حمل ن�سب على �ل�ستثناء.

وهذا  املتناولة,  العينة  خالل  من  القاعدة  هذه  تثل  جملة  اأي  على  يعرث  مل 
يوؤكد حقيقة ما ذهب اإليه جمهور النحاة, حيث اإنهم مل يذهبوا اإىل اأن امل�صتثنى 

يقع جملة.
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�ملجموعة �لر�بعة: �جلملة �لو�قعة يف حمل توكيد.
على كرثة اخلالف بني النحويني املتمثل يف وقوع اجلملة يف حمل توكيد, 
اأْغلب  اأن  اإىل  يخل�س  وهو  عليها,  وتعليق  لالآراء  بيان  كان  النظرية,  املادة  ويف 
قد  الرقمية  توكيد, واحلقيقة  اجلملة يف حمل  اإىل عدم وقوع  قد ذهبوا  العلماء 
اأكدت قولهم, فاجلملة الواقعة يف حمل توكيد بقاعدتيها: اجلملة اإذا اأتت توكيداً 
اإذا  اأن تكون جملة التوكيد يف حمل مفرد  فاإنها تكون يف اللفظي فقط, والثانية 
الأجدى  فمن  ال�صفر,  اإىل  ن�صبتاهما  توؤول  القاعدتني  كلتا  اأخرى,  جملة  اأكدت 

عدم طرح در�س اجلملة الواقعة يف حمل توكيد, اأو �صمها اإىل اجلملة املعربة.
وثمة تف�صري لغياب هذا النمط اجلملي, وهو اأن اجلملة الفعلية الواقعة حاًل 
يف مثل: )جاء زيد ي�صحك( تعد جملة تابعة تو�صيحية ملا �صبقها, فهي لحقة يف 
ذاتها, ولذا مل ت�صتدع احلاجُة اإحلاقها بالحقة اأخرى, واأما يف التوكيد اللفظي يف 
داً ال�صم الأول الذي هو قوام الكالم  غري ذلك فيغلب اأن يكرر ال�صم الثاين موؤكِّ

ولي�س لحقاً عليه كقولنا: اأح�صنت اأح�صنت, نعم نعم.
�ملجموعة �خلام�سة: �جلملة �لو�قعة يف حمل بدل.

والأمر كذلك ين�صحب على اجلملة الواقعة يف حمل بدل, اإذ اإن الن�صب اآلت 
اإىل ال�صفر يف القاعدة »تاأتي جملة البدل يف حمل رفع اأو ن�صب اأو جر اإذا حلت 

حمل كلمة هي يف حمل رفع اأو ن�صب اأو جر«.
�صواء  القواعد  بكرثة  �صجت  النحاة  كتب  اأن  ن�صتنج  �صبق,  ما  خالل  من 
امل�صتخدم منها اأم غري امل�صتخدم يف الواقع, فقد يبني النحوي قاعدة على مثال 
نحويون  يتبناه  راأيا  بذلك  فيكّون  �صاهدين,  اأو  �صاهد  على  حتى  اأو  م�صنوع, 
اآخرون من بعده. وامل�صكلة تقع يف كتبنا التعليمية, ول �صيما يف مرحلة الدرا�صة 
الثانوية وحتى املرحلة اجلامعية الأوىل, على الرغم من فائدتها الكبرية واملهمة يف 
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ِبَزجِّ قواعد  تعقيده, وذلك  �صببا يف  اآخر كانت  لكنها يف جانب  النحو,  تب�صيط 
نحوية ل ا�صتخدام لها يف اأر�س الواقع, اإمنا اأُخذت من كتب النحاة واآرائهم التي 
اأحيانا من ن�صج عقل النحوي لإثبات وجهة نظر معينة, فرنهق الطالب  قد تكون 
لديه  خ  �َصرُنَ�صِّ بل  التعليمي,  الكتاب  اإل يف  يراها  لن  بينما  قواعد وفهمها,  بحفظ 
فكرة �صائدة وهي: اأن النحو العربي �صديد التعقيد, فيفر منه بدل من اأن يفر اإليه. 
الدرا�صة  فتو�صي  البحثية.  الورقة  هذه  عليها  اأقيمت  التي  اجلمل  �صبق  ما  ومثال 
الإعراب,  لها حمل من  التي  باب در�س اجلمل  تدري�س هذه اجلمل ل يف  بعدم 
ول يف باب كل مو�صوع منها كعدم تدري�س وقوع الفاعل جملة عند اإعطاء در�س 

الفاعل, وهكذا.
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اخل�متة

من �أظهر �لنتائج �لتي �أ�سفرت عنها هذه �لدر��سة:
قدمت �صورة تف�صيلية لقواعد در�س اجلمل التي لها حمل من الإعراب من  -

كتب الرتاث النحوي.
الإعراب  - من  حمل  لها  التي  اجلمل  در�س  لقواعد  تف�صيلية  �صورة  قدمت 

من ن�صو�س ال�صعر العربي القدمي, وقد وازنت الدرا�صة اإح�صائيا بني واقع 
القواعد الأكرث �صيوعا  اأي  بينت الدرا�صة  النظرية. حيث  ال�صتعمال واملادة 

اإىل اأن ت�صل اإىل القواعد غري امل�صتخدمة. 
تطبيقها  من  ليتمكن  للمتعلم  تقدميها  ميكن  التي  القواعد  اأهم  اإىل  اأ�صري  وقد 
يف الواقع, وتر�صد املعلم يف تدري�س اأكرث هذه القواعد �صيوعا, ل اأن يثقل كاهل 

املتعلم بقواعد ل ا�صتخدام لها يف ال�صتخدام العملي.
تتناول  اإح�صائية حا�صوبية  باملُ�صي يف عمل درا�صات  وتو�صي هذه الدرا�صة 
مو�صوعات اللغة العربية من: نحوها, و�صرفها, وبالغتها, بهدف تقدميها للنا�صئة 
واملتعلمني, وذلك باإهمال القواعد غري امل�صتخدمة, اأو التي حققت ن�صبا قليلة يف 

مدى �صيوعها, وتقدمي القواعد الأكرث انت�صارا وفق ما تقت�صيه م�صتوياتهم.
موؤ�ص�صي,  اإىل جهد  يحتاج  ال�صاملة,  اأن عمال كهذا, يف �صورته  �صك  ول 
ولي�س جهدا فرديا, وذلك بالقيام باإجراءات م�صحية لكل ما هو عملي يف الدر�س 
على  تقوم  التي  املخت�صة  اجلهات  اإىل  تنقل  نهائية  بتو�صيات  واخلروج  اللغوي, 

تاأليف املناهج الدرا�صية حتى تتفادى و�صع هذه التف�صيالت غري امل�صتخدمة.
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